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Ахуал 

 

• Өңір: Қазақстан 

• Мектеп: мектепті ҚР Үкіметі қаржыландырады 

• Оқуға түсу шарты: оқуға түсу емтиханы 

• Фокус топ: Тараз қ. ФМБ НЗМ 11-сынып 
оқушылары 

• Оқушы саны: 8 

• Оқу тілі: орыс, қазақ және ағылшын 

• Проблема: оқушылардың оқу үлгерімі төмен 



Проблемаға негізделген оқуға кіріспе 

Зерттеу кезеңдері: 

1. Проблемаға негізделген оқуды 

зерделеу (2013) 

2. Мұғалім жұмысын талдау (2014) 

3. Дерек жинау (2014) 

4. Проблемалық оқуды енгізу (2015) 

5. Бақылау және деректерді талдау 

Тампинде орналасқан Temasek 

Polytechnic жоғары оқу орны, Сингапур 



Проблемаға негізделген оқуды 
жақтаушылар 

Кареннің (2009) айтуынша, проблемаға негізделген оқуды 

қолдану оқушылардың қарым-қатынас жасау дағдыларын, 

сын тұрғысынан ойлау, проблема шешу дағдыларын, топта 

жұмыс істеу және өзін-өзі реттеу қабілетін арттырады. 

Баррет, Терри (2010): оқушылардың оқуына көмектесу үшін 

проблемаға негізделген оқуды пайдалану керек. 

Уэллс, Саманта Х (2011) проблемаға негізделген оқуды 

оқудың сындарлы тәсілі деп санайды. 

• Қазіргі проблема: проблемаға негізделген оқудың 

тиімділігін анықтау мен бағамдауда жүйеліліктің болмауы 



 
Зерттеу сұрағы 

 
• Проблемаға негізделген оқуды енгізу 

арқылы оқушылардың өзіндік тиімділігін 

арттыруға бола ма? 



Проблемаға 
негізделген оқу 

Проблемаға негізделген 
оқу кезеңдері 

1. Топ құру 

2. Проблеманы анықтау 

3. Идея жинақтау 

4. Проблеманы зерделеу 

5. Жеке зерттеу 

6. Жинақтау және 
қолдану 

7. Түйіндеу және 
рефлексия 

Топ жұмысының нәтижесі – FILA кестесі 



Бағалау критерийлері 
Тиімділік Выготский (2005), Перри 

(2002), Bronson (2000) 
жұмыстарында тұжырымдалған 
он критерий негізінде есептелді Оқушылар… 

• сабақ тақырыбын тұжырымдай алады 

• сабақ мақсатын тұжырымдай алады 

• топта жұмыс істей алады 

• өз жұмысын жоспарлай алады 

• мақсатқа жетуге арналған әдіс-тәсілдерді таңдай алады 

• оқу мақсатына жетуге бағытталған идея ұсына алады 

• сендіре алады 

• өзін-өзі бағалау алады 

• бір-бірін өзара бағалай алады 

• нәтижені талдай алады 



Әр оқушының тиімділігін есептеуге арналған 
формула 

Аралас әдіс 
• Сабақта қадағалау 
• Сұхбат 
• Фокус топтар 
• Сауалнама 

Зерттеу әдістері 

Мұндағы  μse- оқушылардың тиімділік коэфициенті (%)  

K0 – бір оқушы қол жеткізген критерийлер саны 

Kn - барлық оқушы қол жеткізген критерийлер саны 

  



Проблемаға негізделген оқу – оқытуды жаңарту жолы 

• Проблемаға негізделген оқуды жекелеген 
сабақтарда емес, бүкіл тарауды оқытуда 
пайдалану 

Оқыту жоспарын 
өзгерту 

• Оқушыға бағдарланған оқу 

• Мұғалім бақылаушы ретінде әрекет етеді 

Жаңа нысандағы 
сабақтар 

• Проблемаға негізделген оқудың тәжірибелік 
құныдылығын түсіндіру 

Оқушылармен 
жұмыс 



Оқушылардың жеке үлгерімін қадағалау 

Оқушылардың үлгерімі 45%-ға артқан 



2 және 3-тоқсандарда екі топ та білім сапасының төмендегенін көрсетті. 

Бұл 2 және 3-тоқсанда қаралатын оқу мақсаттарының көп болуымен, 
сондай-ақ жаңа оқу нысаны қолданылуымен байланысты. 

Оқу жылының соңында 

Фокус топты қорытынды жиынтық бағалау нәтижелері 12%-ға өсті. 

Бақылау тобын қорытынды жиынтық бағалау нәтижелері 8%-ға төмендеді. 
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Бір оқу жылындағы оқушылардың үлгерімі 

Фокус топ 

Бақылау тобы 



Қорытынды 
 
Оқу жылының соңында 

• Оқушылардың үлгерімі 45%-ға артты. 

• Оқушылардың 95%-ы проблемаға негізделген оқуды ұнататынын 
көрсетті.  

• Оқушылардың 95%-ы барлық оқу мақсаттарына жетті. 

 
Өз бетінше білім алудың оң қарқын алуына қарамастан 

• оқушылардың 12,5%-ы топпен жұмыс істеуде қиналатынын көрсетті 

• 37,5% - өз жұмысын жоспарлауда қиналады 

• 12,5% - алға қойылған мақсаттар мен идеяларға қол жеткізуге 
көмектесетін әдіс-тәсілдерді таңдауда қиналады 

• 12,5% - идеяны қуаттайтын дәлел ұсынуда қиналады 

• 12,5% - өзара бағалауда қиналады 



Оқушылардың пікірі 

Басында… 
• Мұғалімді тыңдаған 

ұнайды (1-оқушы) 
• Бүкіл сабақ бойы мұғалім 

түсіндіргені ұнайды  (2-
оқушы) 

• Оқулықты үйде 
зерделегенді ұнатамын (3-
оқушы) 

 

Соңында… 

• Өз бетімше білім алып, оқу 
мақсаттарына қол жеткіздім. 
Мұғалімнің бақылаушы 
болғаны ұнайды  (1-оқушы) 

• Командада жұмыс істегенді 
ұнатамын. Сын тұрғысынан 
ойлау және көпшілік алдында 
сөйлеу дағдыларымды 
дамыттым (2-оқушы) 

• Өзімді таныту қабілетім мен 
өз күшіме деген сенімім артты 
(3-оқушы)  

 

 

 



Менің ұстанымым 

• Проблемаға негізделген оқуды енгізу оқушылардың 

үлгерімін арттырды. 

• Зерттеуден кейін фокус-топ оқу үлгерімін жақсартты. 

• Сыртқы бағамдау кезінде оқушылардың 100%-ы жақсы 

нәтиже көрсетті. 

• «Биология» кафедрасында проблемаға негізделген оқу 

енгізілді және бүкіл мектепте жүзеге асыру жоспарлануда. 

• Зерттеу нәтижелері НЗМ мұғалімдеріне арналған 

семинарлар мен шеберлік сабақтары барысында 

ұсынылды. 


